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Styra vi vid vår undervisning av de döv
stumma i den rätta ri ktni ngen? 

(Forts. o. slut fr. föreg. n :r.) 

Tillåt mig här inskjuta, att påståendet att de 
dövstumma kunna betecknas som »rena barn» 
numera icke håller streck. Låt vara att deras 
utveckling på några punkter står tillbaka, att 
beteckna dem som barn är i allra högsta grad 
missvisande. Den tid, då de voro det, är san
nerligen förbi. 

Som sagt, att föreningslivet är källan till den 
dövstummes andliga utveckling, har jag sett ota
liga bevis på . .  Jag har sett en C-elev, som på in
stitutet ansågs som en av de ringaste, två år efter 
sin konfirmation stå upp inom vår nykterhets
fö1·ening och hålla ett litet föredrag, som beträf
fande innehållet ingen behövde skämma sig för. 
Jag kunde nämna många exempel av liknande 
art, men det behövs egentligen icke. 

'
Envar, som 

själv känner till förhållandena, torde säkerligen 
giva mig rätt. 

Nu är frågan den: Vad är orsaken till att för
eningsliv "'t möjliggör denna andliga växt? Jag 
är icke tveksam_ om svaret. Det är detta: det 
är därför att den dövstumme här befinner sig 
i sitt fosterland, där man talar hans modersmål, 
en blandning av normalspråk och teckenspråk. 
Det har ju gång på gång från dövstumlärarnas 
sida klagats över, att de, när de övervarit före
drag av en dövstum, icke kunde förstå vad han 
föredrog, antingen därför att han talade utan 
ljud eller om han använde ljudspråket, dock 
oavlåtligt inblandade teckenspråk. Ja, det är 
sant nog, sådant är nämligen den moderne döv
stummes modersmål. På detta sätt använda de 
det inbördes, det är deras föreningsspråk, i det 
känna de sig hemma. Detta språk ersätter för 
dem både det hörda talet.s t ydlighet, och vad 
jag kunde kalla dess melodi, så att språket blir 
levande för dem. Och detta är det som gör att 
föreningslivet för dem blir den rika källa till 
andlig utveckling som det är. 

Vilka lärdomar kan man draga av detta? .Jag 
kan icke s·e annat än att vi på ett sätt måste gå 
tillbaka .till l'Epee, vi få bringa undervisningen i 
samband med föreningslivet. Som det nu är ar
betar skolan i en riktning, livet i en annan, och 
av de två är dock livet det starkaste. Vi få upp
giva att sätta som nummer ett att bringa den 
dövstumme i förbindelse med det hörande sam
hället, och i stället sätta detta att utveckla hans 
själsförmögenheter. Kan det gagna den sista rikt
ningen, kan det icke hjälpas om det skadar hans 
talfärdighet eller hans avläsning. Dessa två fär
digheter böra nedflyttas såsom varande sekun
dära. Att hålla på det motsatta är i verkligheten 
att hålla igen växten. Vi uppnå intet därvid, i 
varje fall icke att gagna den dövstumme. Jag 
vet väl, att det faller sig svårt att förstå detta, 
att det för många kommer att verka som om man 
sviker idealet. Men det är det icke. Idealet -
ja, det skulle vara att öppna den dövstummes öra, 
men att man uppgivit detta som omöjligt är ju 
det enda rätta. Då det ideal, vi hittills ha upp
ställt för oss, att bringa den dövstumme i andlig 
förbindelse med den hörande omgivningen, visat 
sig vara en utopi, finnes ingenting annat att göra 
än att uppgiva detsamma. Livet är en sträng 
herre, men det lönar sig inte att gå det emot. 

Vad skola vi nu göra, vad blir det praktiska 
resultat av detta? Skola vi giva oss till att under
visa i teckenspråk allena, eller vad är meningen? 

Jag vill svara, att de två mål, som all dövstum
undervisning arbetar för alla dagar: att sätta 
den dövstumme i förbindelse med de hörande 
och att utveckla honom andligt, skola byta plats. 
Det sistnämnda skall bli det första, men det först
nämnda skall naturligtvis ej kastas bort. En lika
berättigad ställning skall kanske som övergång 
vara tillräcklig. 

Detta skulle först och främst betyda, att tec
kenspråket ingick i undervisningen sålunda som 
de dövstumma själva fordrat det och framdeles 
komma att fordra. Alla dövstumtidningar värl
den runt hava nämligen under de sista åren va
rit fulla av krav i den riktningen. Eller ha vi 
lov till att här ständigt vända dövörat till och 
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öv�rläg�et förklara att den dövstum�e i11:genti�g 
begrep. Detta teckensp�åkets ���an�rnng vid 
undervisningen skulle vidare moJhggor� en ut
vidgning av undervisningsämnena. Språkunder
visningen skulle icke längre lägga beslag på hela 
tiden. 

Vad för övrigt detaljerna angå, vill jag helst 
som icke skolman nöja mig med att skissera. 
Jag tänker mig," att man under de första 4 skol
åren bibehåller samma undervisningsform som 
nu blott med det undantaget att man icke skulle 
va;.a rädd för att använda teckenspråket utan
för skoltimmarna. Från femte klassen övergår 
man till att använda en blandad metod, i det man 
i undervisningen använde det jag förut beteck
nat som de dövstummes modersmål, en bland
ninrr av tecken och normalspråk,_något som jag 
vid 0 min konfirmationsundervisning av såväl 
muntalande som handalfabetstalande dövstum
ma praktiserat i flera år. Dessutom anser j

.
ag 

det för gagneligt att de _äldre el��erna fingo ��-
ll

fälle att deltaga i de vuxna dovstummas �or
eningsliv eller kanske man hellre k�nde bilda 
särskilda elevföreningar, med de dovstummas 
f öreläsningsf öreningar som f Ör·ebilder. 

Men som sagt, detta överlåter jag åt a1:idra 
att närmare utarbeta. Det är endast principen, 
jag vill slå fast, att den riiktning, i v!lk

.�
n vi hit

tills seglat, är galen och att kursen ma laggas om. 
Slutligen vill jag särskilt vända mig till de 

unga inom döstumlärarekåren�. 
till ?em, som .. bä

ra framtiden i sin hand, och saga till dem: tank 
nu över detta och pröva själva om jag icke har 
rätt. Om Ni då komma till samma resultat, eller 
i alla fall till ett, som i huvudsak är detsamma, 
låt icke gammal slentrian binda Eder eller för
lamas av de äldres överlägsna professo1:sleende, 
utan sätt Eder som uppgift att finna den nya 
vägen och kämpa för den,_ tills Ni vinna fram
crång. Att Ni få många mot Eder är säkert nog, 
�ien jag kan dock giva Eder en tröst me� på vä
gen, och det är denna: hela de· vuxna dovstum
mas stora flock kommer att följa Eder, o_ch det 
är, när allt kommer omkring, icke det �ämsta 
stödet. 

Johs. Jörgen�en. 

Vid dövstumlära:reserninariet å Manilla 

hölls av gångsexamen den 27,  29 och 30 maj med 
provårseleverna Edvin Richard Scharin och Anna 
Ingeborg Maria Klefbom. Kansliråde� .m. m. J. 
Franzen var förordnad att närvara vid- examen. 

Från dövsturnskolan i Oävle. 

Till ordinarie lärare vid skolan har antagits 
de ·ende sökandena, nämligen de på platsen till
förordnade lärarna A. Th. Rendahl och A. Frö
derberg. 

Jämtlands dövs_tumfören ing 
hade den 22-24 juli möten i Östersund, anord
nade av Svenska missions.förbundet genom hr 
P. Alfr. Person, Uppsala. Huvudparten. av del
tagarna voro som sig bör från Jämtland, var
jämte deltagare hade infunnit sig från Sundsvall, 
Uppsala och några andra orter. . Under strålande högsommarväder oc!J. dlto 
värme kunde främlingarna större delen av första 
mötesdagen ströva omkring i den vid den vackra 
Storsjön härligt belägna staden. Och man för
summade ingalunda att se sig omkring, och de 
främlingar, som de senaste dagarna sett litet 
mera av Jämtland än jag, såsom Skarabon Oscar 
Carlström och missionär Person, vilka varit både 
·vid Tännforsen och i Åre, försummade ingalunda 
att predika för undertecknad vilken förlust jag 
gjort genom att icke tidigare stöta till dem och 
i deras sällskap bese naturskönheterna. Ja, jag 
kände mig alldeles förkrossad över att en svårare 
fingerskada hindrat mig att som avtalat redan 
den 1 8  juli stöta till dem. 

Fullt belåtna med vad vi under dagens lopp 
fått se av Östersund och omgivningar samlades 
de dövstumma kl. 4 e. m. i Missionskyrkan, där 
hr Person samt ordföranden i Jämtlands döv
stumförening fru Hanna Henriksson hälsade alla 
välkomna. Till en välordnad välkomstsfest sy
nes överallt höra en liten kaffehippa, och ute i 
Missionskyrkans trädgård trakterades alla med 
den oumbärliga drycken med tillhörande dopp. 
Sedan alla fått sitt skulle det rätteligen hållits 
före läsning i Missionskyrkan av hr Carl ström, 
men någon tyckte att föredraget kunde hållas 
ute i det fria, och som man sa', att det ej var· så 
långt till en park, Lövberga-parken, lunkade 
gamle vännen Oscar Carlström resolut dit, i 
tanke att det var en 5-minuterspromenad. Men� 
det var längre än så och som solen gassade blev 
promenaden ganska svettdrypande. Men man 
hann omsider fram, samt lägrade sig omkring 
föreläsaren. En stor och vördnadsbjudande 
newfoundländare eller kanske det var en S :t 
Bernhardshund hade följt med skaran av döv
stumma och slog sig nu likaledes ned bland oss 
och mitt för hr Carlström samt behagade över
vara hans föreläsning om fosterlandet under 
några minuter, men så tröttnade han på det still
samma sällskapet och -avlägsnade sig majestä
tiskt. Med sedvanlig' bravur och entusiasm tala
de Carlström om sitt kära Sverige och dess äro
rika historia samt fick en hjärtlig applåd, då han 
slutat. 

Man skingrades nu under ljusa förhoppningar 
på en trevlig morgondag med samma strålande 
väder som under första mötesdagen, men huru 
besvikna blevo ej alla mötesdeltagarna, då de på 
söndagsmorgonen rullade upp sina gardiner å 
resp. lokus och funno att regnet strömmade ner 
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i strida skurar och att himmelen var jämnmulen ! 
Östersund är byggt på en sakta sl uttande platå, 
och u tkomna kunde man se hur vattnet i stri da 
strömmar forsade u tför i rännstenarna. 

Det var tydligt, att man hela dagen måste hålJa 
sig inomhus och så blev också fallet. Kl. 1 1  hölls 
gudstjänst i Mi ssionskyrkan, därvid hr Bror G.  
vVilander, vilken från och med den 1 ju ni blivit 
konstituerad till  ordinarie dövstummissionär, 
höll m untlig predikan, tolkad för de dövst umma 
av fröken E. Ornell från Lingbo, vil ken senare 
även tolkade de sjungna och spelade psalmerna. 

Eftermiddagen upptogs av två föreläsningar: 
kl. 3 om K ommunikationsmedlens u t veckling 
av undertecknad. och kl. 6 efter mellankommande 
kaffeservering om Per Henrik Ling av hr Carl
ström . Slu tligen hölls a u ktion å d iverse saker 
til l  förmån för Jämtlands d övstumförening, d är
vid hr Person tjänstgjorde som auktionsutro
pare. Och som avslutning på d agens mera all
varliga del berättades några humoristi ska h isto
rier, därvid hr Carlström satte de närvarande i 
glad stäm ning genom. en våld samt realistisk 
framställning av Karl XI :s ritt med en » tumma
gås» i handen.  

Människan är alltid förhoppningsfull,  och så 
överenskom man, innan man åtskildes, att  man 
kl.  12 påföljande måndag skulle· företaga en 2-
lim mars u tfärd med ångbåt på Storsjön nmt 
Frösön. En ångbåt fa nns näml igen ledig och dess 
kapten hade lovat att elda upp den åt oss,  om 
det blev vackert väder. Och med ljusa förhopp
ningar på en vacker morgondag sade man god 
natt åt varandra. 

Men d å  jag och min rum skamrat Carlström på 
måndagsmorgonen valmade och ti ttade u t  sågo 
vi att det var en verklig syndaflod d ärute, så att 
det ej hråd skade med att stiga upp. 

Och då vi dövstumma äntl igen frampå förmi d
d agen samlades var det  återigen i Mi ssion skyr
kan.  Farväl med den sköna l u stresan å den h är
liga Storsjön! Det sista föredraget under mötet 
b lev ett inomhu s- i stäl let för ett utomhu sföre
drag å Frö sön, som meningen varit. De n ärva
rande fingo göra bekant skap med sagoberätta
ren Han s Christian Andersen och hans sagor, 
tolkade av underteckna d .  Därpå blev det tack
och avsked stal .  Fru Henrik.son tackade hr Per
son, som anordnat mötet, samt alla de medver
kande, missionsföreningen på platsen som kost
nad sfri t t  upplåtit kyrkan under alla tre mötes
dagarna m. fl. sam t  förm odade att alla m ötes
deltagar:na sku lle bevara mötet i ljust m inne, 
varpå man skingrades vid 2-tiden. 

Vid 6-tiden på e. m. brö t  den efterlängtade 
solen fram ,  och ett rätt stort sällskap av döv
stumma begagnade sig av denna lju sni ng i vädret 
att begiva sig på en promenad till Frösön . 

Men hrr Carlström, Wilander och undertecki{a d  
hade våra sovvagnsbilj etter på fickan och k unde 

ej ,vara med och under livliga. avsked shälsningar 
från de vänsälla och godm odiga jämtarna, som 
samlats å stationen, bar det söderut med oss vid 
8-ti den . Den 7 2-årige Oscar Carl ström, som u n
der nära 2 1 / 2 veckor dagligen varit på resande 
fot, fick denna gång uppleva en alldeles ny sensa
tion: det var första gången i sitt  l iv han reste på 
nattåg och med sovvagnsbiljett, och jag hade 
nöjet inviga honom i en sovvagns mysterier och 
följande karaktäristiska hjärtesuck undslapp 
därvid den tyste fosterland svännen: Sverige h ar 
de b ästa järnvägarna i hela världen ! 

Och så rull ade tåget vid are i den ljusa som-
m arnatten . . .  

G.F. 

På resa i N orrbotten. 
(Forts. o. slut fr. föreg. n :r). 

Pastor P almgren och ned s krivaren av dessa 
rader voro söndagen den. 25 juni tidigt uppe för 
att resa till  B oden, dit vi ankommo vid 1 1 -tiden . 
Här träffade vi på den sig så kallade ombu ds
mannen för Norrbottens dövstumma ,Emil v\T. 
J ohansson, och som vi förut fått del av klagom å
len mot honom, tyckte vi det var rättvist  att ock
så få höra hans mening om de påtalade förh ål
l andena, varför vi båd o  honom om en och annan 
upplysning. Men med sådana ville han ingal unda 
stå t i l l  tjänst, u tan svarade u ndvi kande på al la  
våra frågor. Då vårt säll skap på 4 a 5 personer 
sku lle slå sig ner i en park, voro vi inne i en ser
vering för att rekvirera ut läskedrycker, och då 
vi kommo ut därifrån var titu l u s  J ohansson för
svu nnen och ku nde sedermera ej träffas. En se
nare till  u nd·ertecknad överlämnad biljett upp
lyste att han ej ville fortsätta samtalet på gru n d  
a v  » obehag»! 

Vid besöket i Boden var en del av densamma 
under vatten på gru nd av översvämningarna. K l .  
2 höll jag fö.r.edrag i Missionshuset, och efter 
delsammas avslutning reste pastor Palmgren och 
jag vid 4-tiden till  Luleå, där föreläsning ägde 
rum i godtemplarsalen kl.  7 e.  m .  Varken här 
el ler i B oden voro » åhörarna »  synnerlig.en tal
rika. Efter L uleåföreläsningen hade pastor och 
fru Palm gren vänligheten bju d a  mig på supe å 
en som m arrestaurant u te å Gyltzaudden ; d är 
roa sig L uleåborna om sommaren . Kl .  1 1  på kväl
len stod solen ännu över horisonten och skulle 
vara under densamma blott ett  tiotal minu ter vid 
12-tiden . Luleå ligger på en lång och smal land
tunga med L ule älv och Bottniska viken på var
dera sida�1. Staden har 3 a 4 långa gator med 
en massa tvärgator korsande dessa . 

Följande m orgon inbjö d s  jag till frukost hos 
herrskapet P alm.grens, innan jag kl .  halv lO sku l-

/ 
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le begiva mig på resa till  Gellivare. Nu reste j ag 
på den s. k .  Ri ksgränsbanan. Tåget drogs av ett 
e lektriskt lokomotiv. K upeerna voro fyl l da til l 
trängsel , och det var varmt både ute och inne. 

. Mellan Gransj ö och Lj u så stationer funnos ännu 
lämningarna kvar efter en nyligen timad tågur 
spåring m e d  kul l s tj älpta malmvagnar, upprivna 
träd och kull körda telegraf stolpar. Vid Murj eks 
station var det några minuters uppehåll och där 
fanns ·ett litet kafe, som storm ades av törstiga 
resande. Jag läskade mig med en sockedricka 
för att förber1eda mig på den stora sensationen, 
näml igen att kl . 2 pas sera polchkeln. Jag hade 
sål unda kommit in i den kalla zon en. En vit tav
la ned anom banvallen markerade stäl let, d är pol
cirkel n överskred s.  I Nourtikon, en station vid 
banan, sågo vi en renko l ugnt och sävligt prome
nera å stationsperrongen bland alla de av- och 
pås tigande resandena .  Den livliga rörl igheten 
omkring henne bekom den ingenting. 

Äntligen kl. 4 var j ag f.ramme i Gell ivare, som 
visade sig vara en rikt bebyggd ort. D undret, 
det m ycket omtalade mid natt ssolberget,  skym
tade d är borta, men att bestiga det för att skåda 
mid nattssolen lär icke vara något nöj e .  Om so
len d ag och natt skiner på det skogsklädda berget 
blir det viarmt där i nne som i en bad stu.  Här är 
en sam lingsplats för lapparna, och flera sådana 
skymtades å gatorna i sina koltar och toppm ös
sor med en röd tofs i toppen . Det var också i 
» byns» lapp skola j ag höll mitt föredrag i nför 
summa summarum 3 d övstl1mma, alla från det 
närbelägna Malmberget. » Byn » har ett nytt s tor
artat folkskolehus för sina egna i nvånare, och 
kan i övrigt j ämföra s med vilken som helst stör
re köping i södra Sv·erige. 

Ursprungligen skulle Gellivare vara slutpunk
tetn för min resa, men rekto,r Hallbäck, som träf
fat pastor Palmgren å Gyltzaudden, medan j ag 
höll  m itt föredrag i godtemplarlokalen i L uleå, 
hade meddelat denne att j ag kunde fortsätta til l  
Kiruna� om j ag ville och kunde sam l a  de d öv
stumma där til l  en föreläsning. Ingen konst att 
bj u d a  till, tänkte j ag, och därför var j ag ti sda
gen den 27 på benen sedan kl.  halv 4 på morgonen 
för att kl .  4 resa til l  Kiruna, dit tåget anlände 
k l .  7. Framemot 9-tiden fick j ag tag i skrädda
ren Erik Sträng, som u n der ett p ar år arbetat i 
Stockholm, och sedan blev det en smal sak att 
sammankalla de 6 d övstumma som funnos bo
satta inom Kiruna. Dessa samlades också man
grant til l  föredraget kl. 6 e.  m. hos en familj 
Söderberg. Familj efadern Hj a lma.r Söderberg 
h ar under 1 7  år varit anställd vid Loussavaara
Kirunavaara-bolaget som eldare vid dess kraft
station. Var f. d. Bollnäselev. 

K iruna är ett samhälle, föga mer än 20 år gam
m alt, och har förekomsten av m almfyndighe
ter i bergen Loussavaara och Kirunavaara att 
tacka för sin tillkom st. Hela samhället är pla-

nerat och bebyggt på ett prakti skt sätt, inga stela 
och trånga gator, träd överallt. Världen s  n ord
ligaste spårväg fin nes här, och går mellan de 
tvenne malmrika bergen. 

De d övstumma i Kiruna hade midsommaraf
ton narrat s av det vackra vädret att med bil och 
båt resa ut till det 6 m i l  från Kiruna liggande 
Juckasj ärvi, för at t i dess storartade fj ällvärld 
fira midsommar. Här voro de för sig sj älva ute 
:i rama ödemarken. Det sku l le nog varit skönt, 
men så kom regnet, som strilade ner hela natte n 
och påfölj ande midsommardag. Och det fanns 
på mi lsavstånd i nget skyddande tak att krypa 
in under och heller ingen skog. Fj ä l l  och vatten 
och myrhedar l Och milj onta l s  av myggor l Ma n 
kröp ihop under paraplyer och regnkläder och 
höl l humöret uppe och lade sig och försökte sova 
bort f örtretligheterna. Men de envisa myggorna 
trängde in övera l l t  och höll 'liv i de överhölj da 
lem m arna. Frampå förmiddagen kom en båt och 
hämtade dem och så telefonerades ti l l  Kiruna 
efter en bil och så kommo de hem och då de kom
m it hem bröt solen fram i all  sin glans, och det 
tyckte de var det allra förargligaste ri. hel a även
tyret, och det kan j u  ingen förtänka dem . 

Och så blev det äntligen adj ö även ti l l  de 6 
dövs tumma Ki,runab.orna, 

·
kl .  1 1  på midnatts

kröken blåstes tåget av för att först 36 timmar 
senare avbörda mig i Stockholm, men de 36 
timmarna voro ej så värst långa, då mf:tn ligger 
i sovvagn och restauration svagnen sörj er för ens 
lekamliga behov. 

Til l  alla dövstumma i Norrbotten ett hj ärtligt 
tack för vänligt m ottagande och angenäm be
kantskap med b å de dem sj älva och det vackra 
Norrbotten! 

Gunnal' Fondelizzs. 

På studieresa. 

För att under 3 veckor i j uni idka studier vid 
d övstum skolan i A snieres vid Paris hava fru 
Signe Nyström vid Manilla och fr. Lisa Forsman 
vid Tysta skolan av sina resp. styrelser erhållit 
ett resebidrag å 400 kr. vardera. 

Filosofie kandidatexamen 

har vid Lunds u niversitet avlagts av läraren vid 
dövstumskolan i L und C. G. Linner. 

Egen domsköp. 

Skomakar·en Carl Carl sson i Jönköping har av 
fabrikör Axel Eklöf i Jönköping inköpt en villa
egendom i R.ogberga kyrkoby vid Hyltans station 
( mellan .Jönköping och Nässj ö ) .  Till vi l lan hör 
en u pparbetad trädgård med ett 80-tal fruktträd 
samt bärbuskar m .  m .  
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En 50-årig dövstumvän. 

Manne Näslund. 

Den 25 innevarande augusti fyl1er målarmä
staren Emanuel ( Manne) Näslund i Gävle 50 år. 
Han är född i Bollnäs och är den yngste och en
de hörande brodern i en yskonkrets med tre döv
stumma bröder. Han har sålunda från barnsben 
stått i Jivligaste beröring med de dövstumma, 
först med sina egna bröder och sedan genom 
dessa, då de blivit fullvuxna, med många andra 
dövstumma. En obekant, som ej har reda på att 
»Manne» har hörselns gåva kan ·ej annat tro än 
att han är en av oss dövstumma, så livligt och 
fullständigt som han behärskar de <lövstummas 
teckenspråk. Också trivs han gärna i de <löv
s tummas sällskap. Där han kunnat har han va
rit dem till hjälp på flerfaldiga sätt. I Gävle har 
han under ett par år varit ordförande i därva
rande dövstumförening. Sådana hörande döv
simmvänner, som kunna teckna, äro uppskatta
de av de dövstumma, och Manne Näslund är 
mycket populär bland sina dövstumma vänner, 
vilka på 50-årsdagen 1säkerligen komma att ön
ska: länge leve Manne Näslund. 

G. F. 

I väg ... 
Reseberättelse för denna tidning av H. G. 

I. 

Det var den 14 juli. Då kom esestämning i 
mig. Det var rätt Jänge sen jag sist företagit 
några tågresor - mestadels hade jag färdats till 
fots och på cykel, i synnerhet på .sista tiden, när 
jag skulle ut i mitt vanliga ärende. Vari detta 
ärende består1 kan jag utan tvekan säga läsarna, 

men som en stor del av dessa nog redan ha reda 
på det, får det vara. Förväntningarna hade to
talt tagit bort min antipati för tågresor. Och 
något över kl. 2 knogade jag ·i väg till stationen, 
medförande tre rätt tunga kolly. Vädret var det 
bästa tänkba.ra, och en minut efter det jag gått 
ut, hade jag mitt oskiljaktiga sällskap under så
dana förhållanden: svet.ten med mig. Skönt kän
des det visserligen icke, i synnerhet då den gam
la gästen behagade uppsöka sina favoritställen: 
mungigorna och uppehålla sig där en god stund, 
innan den fortsatte mot jorden. Det smakade 
för mycket av sälta och min tunga är alldeles 
bortskämd på sådant som är mellan sälta och 
sött. Men i alla fall var det gott att ha den 
troogne kamraten till sällskap. Nåväl, några mi
nuter bara, och så skulle jag vara inne i sta
tionen. Då skulle gästen få draga sig tillbaka, 
om han .förstås hade takt nog att efterfö.l1ja 
reglerna i den berömde Saxons bok: Umgänges
konst, till sin sängkammare. Åtminstone var jag 
förvissad om att han skulle göra det. Men: »man 
skall icke hurra, förrän man hoppat över bäc
ken». Ankommen till stationen, fick gästen för
stärkning. Jag kom helt plötsligt att tänka på, 
att min pung låg och väl hånskrattade åt mig på 
min hemmabyrå. Ack, öde ! - Jag företedde en 
bild av en som hastigt avmagrat ·eller fastat på en 
halv vecka, när jag anlände till Emmaboda, där 
jag skulle avstiga och byta om tåg. För att till 
en del reparera skadan, skänkte jag min mat
och dryckesmottagare ett par kvarter öl. Ursäkta 
mig för denna min svaghet ! 

Som det inväntade tåg.el skulle anlända först 
om en timme, gick jag upp och hälsade på ett 
par döva, som hade sin vistelseort där. Förplä
gade och förplägades med en hel del nyheter. 
Pratade om det förestående dövstummötet i Ny
bro och diskuterade rätt länge om de beslutade 
cykeltävlingarna. Och ett par cigarrer, båda av 
lite finare kvalite än jag brukar i vardagslag, 
gingo all världens väg. Liksom minuterna på 
urtavlan på min klocka. Nonchalant skall man 
ju ibland vara. Särskilt vid särskilt högtidliga 
eller viktiga och händelserika tillfällen. Och 
generösa gester som omväxling är icke skadligt 
för ögonen. Allt i allt: timmen gick angenäm 
undan. Och på bestämt klockslag var jag på sta
tionens perrong och skakade som man bru k_a.r 
säga tass till avsked med de nobla ungvärdarna 
och tummade en gång för någon ganska viktig 
saks skull. För varierings och nöjes skull. 

Inne i tåget fick jag en obekväm plats. Fick 
välsigna endast min halva kropp med vila. Den 
andra halvan svävade i fria lrnperymden och 
hade oerhört svårt att hålla jämviktsläget rätt. 
Orsaken: 2 decimeters sittplats. Tilltalades av 
en mustaschlös och naturligtvis också skägglös 
bonde: »Vackert väder», med en omedelbart 
åtföljande nick ut. 

• 
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» .Ta då»,  svarade j ag för att svara något och 
icke visa mig ohövlig. » Hu r  m an skall uppföra 
sig » -boken hade j ag ännu icke hunnit glömma. 
Icke hel ler dennas innehåll, som i nom p arentes 
sagt är ett överflöd på al l  upptänklig mäiisklig 
visdom . En gentleman glömmer icke gentleman
naor d .  -- Tilltalades ånyo: 

» Ovanligt vackert ! » 
» A bsolu t.» 
» Idealiskt för liöbärgarna.» 
» Det j a, alldeles säkert.» 
» Så-å, ni tycks känna till  förhållandena, är 

ni från landet?» 
» Nej då, från stan.» 
» Kalmar?» 
»Nej , Växj ö . »  
Avbrott. 
Kond uktören och hans klippare mötte våra 

ögon. 
Strax därefter. 
Bonden: » Ni .skall till Nybro?» 

>>Ni har skarpa ögon . »  
Bonden smålog. E n  ung elegant klädd varelse 

av vårt motsatta köns slag trippade förbi. 
Bonden ( med en b lick på skönheten) : » Täck 

varelse.» 
»Ja, som en uppenbarelse.» 
Paus. 
Bonden slog upp en ti dning och ögnade igenom 

den. Vände sig därpå åter till mig och sa': 
» Vad tror ni om ru sdrycksförbu d  ?» 
»Ingenting.» 

· 

Åter p a us. 

Min kropp arbetade än i ntensivare på att hålla 
'balansen. Bänken h ade knappt plats för mig. 
Grosshandlaren eller i värsta fall slaktaren el ler 
i lyckligaste riksdagsmannen bredvid mig gav 
mig ibland sådana blickar som ville de säga : 
» Va' ä' du .för en odräglig krabat, som icke be-
hagar drälla i golvet?» . 

Bond en (med sin rej äla t umme på ett par rader 
i en av tidningens spalter) : »Det där med tele
fonstrej ken är rent förbaskad. Fiasko allt  ige
no1n . »  

»lnstän1mer.» 

Tåget stannade. Vid örsj ö station. Grosshand
Jaren eller etc. och en m itt emot honom sittande 
person, som mest l iknade en 20-års anställ d  bok
hållare från för:ra århundradet, avstego. Jag upp
sände u r  hj ärtat en brinnande tacksägelsebön 
till  försynen, som sett min nöd och bistått niig. 
N aturligtvis ·efter att först ha langat hela min 
naturliga sittlekamendel p å  bänken. Vad det 
kändes obeskrivligt skönt! .Tag sträckte behag
ful lt  u pp mina smala armar i den kvava ·l uften. 
Lagom för att ge en högtärad man intryck av 
oåterhålls,am glädj eyttring vid hans åsyn. Denne 
h ögtärade var vördade ordföranden i östra Små
lands dövstumförening. Minnandes » Umgänges
konsb, steg j ag upp, lyfte vördnadsfullt men på 

samma gång aristokratiskt elegant av hatten och 
gjorde en dj up, el·egant och uppseendeväckande 
bu gning. Fick vördade ordförandens vänliga och 
nedlåtande b lick och bondens och övriga medre
sandens frågande ögonkast. Så börj ade vi teck
na . O rdföranden och j ag. Bond�ns u n derläpp 
vil le på lång stund icke hänga fast vid överläp
pen. Och ög<>nen sade tydligen: »Va' i alla gam-

· la grepars dar är n u  meningen?» Med vördnad 
tydlig.en avspeglad i hel a  min person, frågade 
j ag den store ordföranden varför j ag hade den 
stora och angenäma äran att se honom här, efter 
att han behagat göra örsj ö vägar ryktbara med 
sina ärade och ädla kängor. Fick det n ådiga sva
ret, att han avsänts av högaktade kassören V. 
Svensson till den ändan för att därifrån för döv
stnmföreningens räkning hämta beställda kakor 
och bröd. Just som j ag sku lle framställa min 
andra vördsamma fråga och en 'Underdånig hem
ställan om kassörens välhefinnande, förekoms j ag 
av bonden, som med tydlig förvåning avspeglad 
i sitt ansikte, framkippade: 

» Ursäkta att j ag stör, men er vän är väl möj
ligen icke utlänning? » 

» Nej - visst icke. H u r  kan ni komma på en så
dan i de?» 

» Ti llåt mig då fråga varför ni föra ett för mig 
så oförklarligt och obeg.rip ligt språk med var
andra?» 

»Det är lätt att  svara. Emedan vi icke kunna 
meddela oss på annat sätt. »  

Därpå. Bonden: » Jag måste åter säga, att det 
hel a  förefaller mig så oförklarligt . »  

»Det h a r  ni rätt i .  H u r  ku nde det annat. .Jag 
har sj älv alltid u ndrat varför den gode Guden 
velat göra oss olik andra människor och skänkt 
oss för dessa andra ett så hemlighetsfullt språk.» 

» Men j ag ber er, förklara saken närmare, tå-
get stannar snart.» 

»Det trodde j ag att j ag icke behövde göra.» 
» Varför icke? Jag är tyvärr ur stånd att fatta.» 
» Vilket är att bekl aga. Men kom nu ihåg, att 

ifaH ni hädanefter sku lle råka träffa såd ana kur
rar som vi som gestikulera, så tänk på att de äro 
döva . »  

J u�t som j ag sagt det sista ordet, stannade tå
get med ett ryck. Bonden glömde för en halv 
minut att resa sig upp. Men så gj orde j ag honom 
uppmärksam på att vi nu voro i Eskilsryd och 
då blev det fart i honom . En avskedsrök lämnade 
han kvar efter sig i kupen och hade formen av: 
» Hu r  kunde n L. .» Jag nickade förståelsefullt 
för mig sj älv. Och vördade ordföranden beha
gade skänka värl den ett brett leende. 

Tåget rö,rde sig och r usade vidare framåt. Ord
föranden ned lät sig till att ge mig några färska 
nyheter. .Jag hann ej kvittera med andra och 
egna, ty tåget stannade vid Nybro station i sam
m a  ögonblick som j ag, skul le börj a. 

(Forts.) 

\ 
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NYHETER FRÅN DÖVSTUMVÄRLDEN. 
Hälsinglands dövstumförening 

har hållit 5-årsj ubileumsmöte i Järvsö den 9- 1 0  
j uli. Mötet var besökt av 35 d·eltagare från Häl
singland samt några från Jämtland och Upp
land. På grund av de dåliga tiderna kunde nog 
ej flera infinna sig vid mötet. 

Offentlig predikan hölls första dagen · i mis
sionshuset av P. Alfr. Person med B. G. Wilander 
och fröken E. Ornel l från Lingbo som tolk. Efter 
g udstjänsten tågade deltagarna 20 minuters väg 
till Kramsta, där kaffe serverades u te i det fria. 

Föreningens ordförande, hr Aug. östby från 
Enånger hälsade deltagarna välkom na och erin
rade om att föreningens verksamhet varit blomst
rande. År 1 9 1 7  bildades föreningen i Lj usdal, 
därvid 19 medle1n mar iuträdde. Under följ ande 
åren har medlemsantalet ökats med 1 4  aktiva 
och 3 passiva, men genom dödsfall har avgått 
en medlem. Därefter bevilj ades full  och tacksam 
ansvarsfrihet för år 1 92 1 .  Behållning.en til l  år 
1 922 var kr. 209: 55. Nästa sommarmöte skal l  
hållas i Söderhamn under m idsommarhelgen 
nästa år. Till  styrelse återvaldes hrr Aug. östby, 
ordförande, J.  w.eström, Färila, vice ordf., och 
K. W. Nybom, Hudiksvall, kassör, samt nyvaldes 
A. Lind1berg, Färila, sekr·eterare och Aug. Svens
son, Söderhamn, ledamot. Till  revisorer valde� 
hrr C. 0. Walström, Hudiksvall, och Anders Jons
son, Forssa. 6 nya medlemmar anmäldes och 
i nvaldes. Hr P. Alfr. Person uttalade ett tack 
till hr östby, vilken som ord förande arbetat med 
nit och duglighet u n der de 5 åren. Tvenne åldri
ga f. d. dövstumlärare, hrr Car lström från Skara 
och Lindstedt från Bol lnäs, instämde, och u t-

. 
tryckte sin stora glädj e över föreningens gag
nande verksamhet för de dövstumma. 

Efter årsmötet samlades del tagarna i en _natur
skön trakt i Järvsö, där hr Carlström föreläste. 
om fosterlandet. Mötet fortsattes på måndagen 
med föredrag och en angenäm samvaro och av
slutades av hr Lin dstedt med en kort böri. 

Eri friviUig insamling gj ordes och inbragte 55 
kr. till  förmån för en dövstum snickare, som har 
fani'nj och tvenne barn och · som varit arbetslös 
i 

·
5 månader, därunder han icke åtnj utit något 

bidrag från kom m u nen. 
· 

A .  ö .  

Ung man överkörd på Säröbanan. 

En olyckshändelse, som kom aH kräva ett 
människoliv, inträffade vid 7-tiden på e. m. den 
19 j uli på Säröbanan i närhet·en av Billdals sta

_ tion, i det en ung man Nordborg, son till direk
tören i redarföreningen, kapten . Nordborg i Gö
teborg, öv·erkördes av ett tåg och erhöl� svåra 
skador. 

Nordborg, som är döv, hade gått längs banan 

och i en kurva blivit upphunnen av tåget. In nan 
man hann stoppa, hade lokomotivet och de två 
främsta vagnarna gått över honom. Hans till
stånd var ytterst betänkligt. Det ena benet var 
avklippt nedom knäet och det andra benet :full
ständigt krossat. Dessutom konstaterades inre 
skador, kontusionet och blödningar i bröstkor
gen samt slutlig.en svåra krossår i huvu det. Han 
hade vidare, trots omedelbar vård, lidit svår b lod
förlust, och man hyste föga hopp om hans veder
fående. Han avled också påfölj ande natt. 

Den .förolyckade var 22 år gammal blev döv 
vid 1 4  års ålder, har avlagt realskoleexamen 
och hade anställning å Göteborgs litografiska a k
tiebolag. Han var medlem av Dövstumförenin
gen i Göteborg ·och var allmänt om tyckt av med
lemmarna. 

Jordfästningen ägde rum den 24 j u li i Stock
holm å Södra begravningsplatsen ( Skogskyrko
gården ) .  Bland mangden av kransar märktes så
dana från Dövstumföreningen och Idrottsklub
ben Surd i Göteborg. . 

Dövstumskolorna 1921 -1922. 
Under läsåret 1 92 1-1 922 u ndervisades vid de 

svenska distriktsskolorna sammanlagt 6 1 4 döv
stumma barn, därav 33 1 gossar och 283 flickor. 

· Å Manilla undervisades 1 1 1  barn, i Växj ö 66, i ·
Lund 9 1 ,  i Vänersborg 1 08, i Ör·ebro 45, i Gävle 
72 och i Härnösand 1 2 1  barn. Enligt talmetoden 
undervisades 535 barn och ·efter skriv- och tec
kenmetoden 79 barn. 552 barn voro internerade 
och 62 externerade. Antalet · lärare var 39 och 
lärarinnor 45.  

A ntalet ·elever å Tysta skolan å Lidingön var 
25, i l antbruks- och hantverksskolan å Råby
lund 10 och i försko

.
lan i ·Göteborg 1 3 . 

· 10 år 

hade den 4 innevarande augusti förfl utit sedan 
andra nordiska d övstu mkongressen avhölls i 
Stockhol�. Den pågick under dagarna 4-7 aug. 
1 9 1 2 .  Om allt gått efter gamla ord ningen sku lle 
vi n u  i år hållit den fj ärde nordisk dövstumkon
gress, men som bekant har icke ·ens en tredj e 
nordisk dövstumkongress kunna a nordnas. Men 
i Norge förbereders nu den tredje kongressen att 
hållas - när? 

fullmakt 

har u tfärdats för ·dövstum pastorn J. · A. Bunge 
att vara kyrkoherde i- Wilske-K leva pastorat med 
tillträdesrätt 1 maj 1 923 . 

· 

U tflykt och föreläsning. 

Den 20 augusti företager dövstu mföreningen 
Platen i Motala en u tflykt til l  Vadsten a, där . bl. a. 
fröken Matilda Brandt från Vänersborg kommer 
att föreläsa om » Bodelschwingh och hans arbete » .  
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I. K. H ephata 

i Stockholm har nu fått ny styrelse tillsatt, be
stående av lur O scar Andersson, ord.förande, 
I var Jönsson, sekreterare, Verner F ernberg, kas
sör sam t Marti n  Larsson och Ture Jansson , le
d amöter. Med anledning av klubbens 30-åriga 
tillvaro komma idrottstävlingar att anordnas å 
Stadion den 27 och 28 augusti, till vilka särskilt 
inbj udits fem dövstumma idrottsmän från Ber
l in .  

Pastor Malmer 

har u nder j u li  månad gj ort en längre förel ä s
ningsturne med » Den nya äkten skap slagen »  så
·som föreläsningsämne .  Därunder har han be sökt 
Halmstad, Varberg, Göteborg, Värmlandsstäder
na, Örebro, Norrköping ·Och Li nköping samt m öj 
Jr i gen några andra platser.  

överstens l ist. 
Då fransmännen hade erövrat Kanada, fick en 

överste La Grande, som hade överkommandot i 
en något avsides liggande trakt, veta, att en av 
indianstammarna fö r·beredde sig att göra upp
ror.  

Han lät då kal la till  sig stammens hövdingar, 
och när de voro försam lade, sade han : 

» Jag vill för er egen skull  råda er till  att icke 
företaga e r  något ,  som hel st emot mig ; om ni 
företa er något, kommer det nämligen att gå ut 
över e r  sj älv - mig kan ni ingenting göra. Ni 
ska' nu få se, hur stor min makt är.»  

Indianerna sågo litet be störta på varandra ,  
men l ogo ändock ett tvivlande löje .  

»Ni  tro mig i nte » ,  fortfor översten, då han såg 
de ras tvivel , » nå väl, då ska' ni få syn på sake n . »  

Därpå vänd e  han s i g  ti l l  sina soldater o c h  be
fallde en av dem att hämta ett ämbar vatten . 
Soldaten, som föru t fått sina instruktioner, skyn
dade sig att u tföra befal l ningen. Han återvände 
genast med ett ämbar, men det var inte fyllt med 
vatten, utan med brännvin .  

översten trädde nu högtidligt fram ti l l  ämba
ret, tog en fackla och höll  den ned i brännvinet, 
som snart blossade upp i klara flammor. 

I ndianerna föllo förfärade på knä. 
» Där ser ni, vad j ag kan göra » ,  sade den kloke 

översten, » och på samma sätt skall j ag bränna 
upp e r  flod,  om det ett enda ögonblick faller er 
i n  att lyfta ·en hand eller sända en pil mot mig och 
mitt folk.»  

Indianerna drogo sig vördnadsfullt  tillbaka, 
och från denna stund aktade de sig noga för att 
göra n ågot ont mot fran smännen, som, enligt 
deras tro, stodo i förbund med högre makter.  

A N N O N S E R . 

H errar sko m akare. 
Gift eller ogift skoarbetare, välhyfsad med gott 

sätt mot kund erna , helst talkunnig, erhåller 
sj älvständig plats  snarast. Den som har intresse 
fö r delägarskap i ·skomakeri, har u t sikter till  
god a framtid s u tsikter. 1 ·el ler 2 ru,m och kök 
finnas hos undertecknad , ej långt från Jönköping. 
Egenh ändigt skriftligt svar till  Carl Carls.son,  
adress » Lövska » bolaget, Myntgiat. 2, Jönköping. 

O RD FÖ RAN D EN 
i Jönköpings dövstum fö rening, sek.re teraren i 
N. S. F. och sj u kkassans omb u d sman Karl K arl s
son, Jönköping, grat u l eras på sin 40-åriga fö
delsedag den 21 aug.  av 

Holger Karlberg, 
Jönköping. 

Sigurd Forsberg, 
Norrahammar. 

Hushållerska. 
Som h u shållerska önskar 5 3  års fl icka ( döv) 

av god familj plats hos ensam dam eller herre 
av medel klassen. Van att sköt1a mind re hem . Svar 
ti l l  » Små lönevil lkor » ,  d enna ti dnings red a k tion.  

Rättelse.  
På grund a v  e t t  urklipp i Tidning f ö r  Döv

s t umma vill j ag meddela, att jag röstar fijr fö r
budet för barnens skull,  som manar till Norrbot
tens dövstu mmas efterfölj d .  Upprät trl sen ä r  re
dan införd i Piteå-tidni ngen. 

E. W. Johansson, 
O mbudsman för Norrbottens dövstumma.  

Bliv medlem 

De dövstummas sju kkassa. 
Adress : Box 164,  Stockholm 1.  

Handalfabetskort 
på fin kartong finnas till salu hos Dövstumförenin· 
gen s i Stockholm kassör, hr G. Fondelius, Älvsjö. 
Pris pr 1 00 st.  5 kr.,  50 st. 3 kr.,  2 5  st. 1 kr. 
7 5 öre. Till landsortel) tillkommer porto. 

Andren & Holms Boktryckeri, Stockholm 1922. 


